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NIA MOVADO
Estas fakto kiun ni konstatis ĉiu tage ke 

Esperanto pli gravigas antaŭ la opinio de la 
homoj kiuj estras la ekonomikaj, sciencaj kaj 
politikaj aferoj.

Intertempe gaje oni surprizigas min per scii
go ke ia ajn. komerca ĉambro, internacia fede
racio kaj la Ligo de la Nacioj mem, elmontras 
publike sian decidan simpation al nia afero.

Estus ja ne deca pri diskuti la efikon de tiuj 
ĉi valoraj demontracioj por la progresado de 
Esperanto, ekster dube ili valoras ĝin, antaŭ 
Ia opinio de la homoj inteligentaj kaj stude
maj.

Sed laŭ ni kredas, ni eraropinius, se ni kon
fidas per tiuj ĉi akademikaj decidoj trafi la 
venkon de Esperanto en la mondo.
Efektive ni tre ofte konstatis kiel la efiko 
de tiuj ĉi faktoj estas pli iluzia ol reala.

ĉu pro manko de entuziasmo au fido rilate 
la afero kiam ili decidas pri ĝi?

ĉu ĉar ili ineni ne kredas oportunan Esperan
ton—kvamkam ili montras al ĝi, varman sim
pation—kaj ili agas nur premigitaj per publi
ka opinianaro?

Bedaŭdinde, sufiĉe facile ni povas konvinki
ĝi pri kion ni diras t. e. ko niaj esperoj rilate 
pri forta antaŭenirado de nia afero, post ak
cepto de Esperanto de iu ajn institucio, restas 
tute vanaj.

Aliparte ni vidas nian esperantan popolon 
senĉese laborante nian aferon, nur kompare je 
malgrandaj abeloj kiuj senĉese suĉaante miele- 
ron cl la plej dolĉaj floroj ellaboras sian ĉe
laron.

Inter kio certigas nin la altrudo de nia afero 
en la homaro, dum pli aŭ malpli proksima 
tempo.

La nemezurebla forto de la plej humilaj la
boristoj de Esperanto, konvinkitaj apud fana
tikeco, per siaj konstanta agado ili fakte el
montras utilecon de Esperanto al siaj ĉirkaŭ- 
kunuloj, ili varbadas senĉese, ili klarigas al 
ĉiuj unu kaj cent fojoj praktikebleco!! de ling
ve internacia. Kiom da fojoj ili ridigas sen
konscie aliulojn pro sia freneza entuziasmo ili 
neniam timis, diskuton nek pioj kontraŭajn 
opiniojn.

Jen la fonto de kie elfluas konstante la ener
gion kiu rejunigas kaj grandigas esperantis
taron.

Ne al la apartaj kaj teatraĵaj okazintaĵoj iu 
Suldas la sukcesan progresadon de nia afero, 
sed al daŭra kaj persista laborado de tiu ĉi 
unuopa armeo da samcelanoj, kiuj ne konigitaj, 
eri mallumo, kiel radiketoj el densa arbo, sen 
halte traboras la novan grundon, suĉante novan 
sukon por reverdigi kaj grandigi nian sank
tan aferon.

Esperanto ja posedas riĉajn ecojn per kiuj ĝi 
altiras sufiĉe facile la homojn vere progresemaj.

.A. Barrot.

EN SU CASA PUEDE APRENDER. . . 
Esperanto, pida informes acerca del Curso 
Por Correspondencia a Carlos Pellegrini 238.

El Esperanto en Correos y Telégrafos
En este campo el Esperanto ha experimentado 

grandes progresos, los que día a día se signi
fican por medio de las resoluciones oficiales 
reconociendo la sencillez, facilidad de apren
dizaje y difusión que el Esperanto tiene actual
mente en el mundo- Estos triunfos no pueden 
menos que halagar a todos los propagandistas 
de nuestro ideal y aportar un argumento más 
para convencer a todos aquellos que están al 
margen de nuestras actividades y no han con
siderado serenamente el beneficio que a la hu
manidad aportaría un idioma universal. Los he
chos se encargan ahora de hablar por nosotros, 
pues en recientes decretos ha sido considerado 
el Esperante idioma claro para las comunicacio
nes telegráficas en los siguientes países: Che
coeslovaquia, desde el 15 de abril de 1926; Ale
mania, a partir del lo. de Noviembre y en Ru
mania por decreto No. 40445 -31 7-1909, es de
cir desde el año 1909.

Copiamos aquí textualmente la circular en
viada a todos los jefes de Oficina por el di
rector de Coreos y Telégrafos de Estonia:

N. R. 113—«Tallin, 6 Mayo 1926.
A los jefes de Telégrafo y Teléfono:
El uso del idioma Esperanto en todos los te

legramas.
“Hago saber que desde la fecha los telegramas 

para el interior del país, como así también para 
el intercambio con Rusia, queda aceptado el 
Esperanto en igualdad de condiciones que los 
demás idiomas”.

C. Fallajaes, jefe administrador.
En España el Esperanto ha obtenido un triun

fo en lo que al telégrafo se refiere, pues des
de hace tiempo está considerado como idioma 
claro para las comunicaciones dentro de la pe
nínsula. En un local cedido al efecto por la Di
rección de Correos se dictan clases de Esperan
to a los telegrafistas y empleados en general, 
donde a su vez funciona la Sociedad Esperan
tista de Empleados Postales.

El VI Congreso Esperantista Español, tenien
do en cuenta la simpatía de que goza el Es
peranto en la Dirección de Correos, envió la 
siguiente petición:

“Que la Dirección General conceda un premio 
o aumento de salario a todo empleado que acre
dite hablar el Esperanto, según diploma ad
quirido en el Instituto Español de Esperanto, 
para estimular a los empleados postales en el 
estudio de dicho idioma.”

“Permitir a los empleados de uniforme que 
sepan Esperanto, usar la estrella verde (dis
tintivo esperantista) para que puedan hacer 
cualquier indicación a los extranjeros esperan
tistas que necesiten algún informe, y colocar 
un letrero que diga “Oni parolas en Esperan
to” en las oficinas donde preste servicio al
gún empleado que posea dicho idioma”.

En Rusia, con motivo del Congreso anual de 
Sennacieca Asocio Tutmonda, celebrado en Le- 
ningrado del 1 al 5. de agosto, el Comisario de 
Correos y Telégrafos ha hecho una ediicón de
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estampillas conmemorativas y formularios para 
el. telégrafo con texto en Esperanto.

En la mayoría de las estaciones de radio del 
mundo se transmiten cursos y conferencias se
manales del idioma auxiliar internacional.

Esto nos demuestra que el Esperanto se im
pone en un ambiente altamente favorable para 
su difusión v triunfo final.

EBLE SENEFIKAJ DEMANDOJ
Kial la malnovaj esperantistoj ne ĉeestas 

sufiĉe grand nombre al niaj amikaj kunvenoj?
¿Es posble que la pregunta arriba enunciada 

tenga razón de ser? ¡Vaya si lo tiene!
De un tiempo a esta parte notamos que la 

concurrencia de ‘‘malnovaj esperantistoj al niaj 
amikaj kunvenoj” no es lo numerosa que fuera 
(¡e desear. Kial?

* *

Ĉu nia Bulteno estas nek tro granda nek tro 
perfekta ?

Si Vd. es esperantista colabore en ella, haga 
un suscriptor o consiga un pequeño anuncio.

—Kaj post?
—Post dorm trankvile, vi jam faris iom.

* *
—Nia kutimo estas paroli pri la granda mo

vado eksterlande.
Es necesario recordar que los triunfos del 

Esperanto en algunos países ha sido el 
fruto de grandes aacrificios de parte de nues
tros samideanoj. Los éxitos de nostros amigos en 
el exterior deben servirnos de aliciente en nues
tra propaganda.

Ĉar multe parolante kaj nenion farante, nia 
afero marŝos malrapide.

# *

Estas kutimo de malnova esperantisto diri:
—¡Mi laboris multe por Esperanto en pa

sintaj jaroj!
—Kaj nun?
—Nun mi estas tro laca.
Estamos de acuerdo que después del trabajo 

venga el descanso reparador, pero también cree
mos que después del descanso se imponga la 
acción, máxime si ésta es en favor de un ideal 
noble, fraternal y humanitario, cual es el Es
perantismo-

ĉu restos senefikaj demandoj?
A. Kor.

NUESTRA ASAMBLEA
Con objeto de trataT asuntos sumamente im

portantes para la buena y próspera marcha de 
nuestra Asociación, invitamos a todos los espe
rantistas y simpatizantes a la Asamblea General 
Extraordinaria de A.E.A. a efectuarse el día 
sábado 30 de Octubre a las 21 (9 pm.), en 
nuestro local Carlos Pelegrini 238.

ORDEN DEL DIA
Nuestra actitud respecto al Segundo Congreso 

Esperantista Sudamericano.
Comisión de Propaganda.
Asuntos Varios.
Recomendamos a los samideanos no dejen de 

concurrir, pues la importancia d elos asuntos 
requiere la presencia de todos. -

LA COMISION de A.E.A.

NECESITAMOS DINERO. . .
mande el importe de su subscripción si to
davía no lo hizo.

DOS CONGRESOS INTERNACIONALES 
Universala Esperanto-Asocio

Celebró su XVIII Congreso Universal en 
Edimburgo, en los primeros días de Agosto, la 
entidad que cobija a la mayoría del elemento es
perantista mundial. Alrededor de 1000 delega
dos de 39 países concurrieron al citado congreso. 
En los diversos actos que la colectividad espe
rantista universal ha celebrado, se ha notado 
crecido entusiasmo y armonía plena durante los 
días señalados para las deliberaciones. Concier
tos y excursiones alternaron con los trabajos 
del XVIII Congreo de U. E. A.

Sennacieca Asccio Tutmonda
También en los primeros días de Agosto cele

bró su VI Congreso internacional en Leniugra
de. El Gobierno de los Soviets dió toda clase 
de facilidades a los congresistas, cediendo el 
palacio de Ja antigua Duma para las delibera
ciones del Congreso, al que concurrieron alrede
dor de 500 personas. Conmemorando la fecha 
del mismo el Soviet ha hecho una edición de es
tampías de correo conmemorativas con texto 
en Esperanto, siendo presidente honorario el co
misario de Instrucción Pública Lunachaski. Los 
concurrentes al congreso fueron invitados por 
las instituciones oficiales a visitar las diversas 
localidades y museos, como también las fá
bricas, usinas y colegios.

Han sido días de propaganda eficaz para el 
Esperanto en Rusia y una demostración de la 
difusión y práctica de nuestro idioma.

LESOLUCION EN FAVOR DEL ESPERANTO
Es sabido que la Oficina Internacional del 

Trabajo con sede en Suiza, publica desde hace 
tiempo un boletín totalmente editado en el 
idioma internacional Esperanto, dicha institu
ción en una reunión de delegados celebrada 
en Généve aprobó la siguiente resolución:

“Las delegaciones de trabajadores al VII 
reunión de la Oficiina Internacional del Trabajo 
tropiezan durante las reuniones internacionales 
con las dificultades causadas poi la diversidad 
de idiomas y en la imposibilidad- de vencer es
tas dficultades, aún usando tres idiomas, decla 
ra, que este problema causa graves trastornos 
para la plena y rápida intercomprensión y ac
ción de los trabajadores de diversos países. En 
consecuencia, las delegaciones aquí reunidas re
comiendan a las organizaciones de trabajadores 
nacionales e internacionales así como también 
a los miembros individuales, traten de usar el 
Esperanto como idioma auxiliar internacional 
para así resolver este problema”.

Esta resolución propuesta por el delegado de 
Irlanda R. I. P. Mortished fué sostenida por 
Mertens, belga; Jazái, húngaro; Pugh, inglés; 
los cuales han declarado que en‘ sus respectivos 
países los congresos de sindicatos ya han adop
tado el Esperanto.I.E.S- 
No hay duda que esta resolución ha de influir 
sobremanera en favor de nuestro idioma, ya 
sue paso a paso se ostá imponiendo en los 
ambientes más diversos.

EL URUGVAJO
Niaj samideanoj el Urugvajo atingis por nia 

movado la gravan jurnalon el Montevideo “El 
Imparcial”. ĉiu semajne estas dediĉita specialan 
fakon por Esperanto. Ankoraŭ ni rememoras la 
bonan akcepton kiun faris al ni, okaze de la 
Unua, la suprennomita jurnalo, kaj generale la 
jurnalaro el Urugvajo.

Ni varme gratulas al niaj urugvajaj ¿mikoj
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esperanta fako

LA INTERNA IDEO
Se mi la tutan pli bonan parton de mia vivo 

memvole pasigis en grandaj suferoj kaj oferoj 
kaj ne rezervis por mi eĉ ian rajton de aŭto- 
rec0 — ĉu nii faris tion ĉi pro ia praktika 
utileco? Se la unuaj esperantistoj pacience el
metadis sin ne sole al konstanta mokado, sed 
eĉ al grandaj oferoj kaj ekzemple unu malriĉa 
instruistino longan tempon suferis malsaton, 
nur por ke ŝi povu ŝpari iom da mono por la 
propagando de Esperanto — ĉu ili ciuj faris 
tion ĉi pro ia proktika utileco? Se ofte perso
noj alforŝitaj al la lito de morto skribadis al 
mi, ke Esperanto estas la sola konsolo de ilia 
finkanta vivo — ĉu ili pensis tiam pri ia prak
tika utileco? Ho ne, ne, ne’ ĉiuj memoris nur 
pri lainterna ideo, entenata en la Esperantis
mo; ĉiuj ŝatis Esperanton ne tial, ke ĝi alprok
simigas reciproke la korpojn de la homoj, eĉ 
ne tial, ke ĝi alproksimiĝas la cerbojn de la 
homoj, sed nur tial ke ĝi alproksimigas iliajn 
korojn.

D-ro. L. L. Zamenhof

MEDITADO INTER LA TOMBOJ
Ni reproduktas artikolon de Tia
ma angla verkisto Addison kiu 
estas entombigita en la abatejo 
de Westminster. En tiu artikolo 
li priskribas lau pikanta maniero 
ia impresojn, kiujn tiu loko ins
piris al li.

Kiam mi sentas mian animon invadatan de 
gravaj pensoj, mi ofte iras por vagi sola en 
la abatejo de Westminster. La melankolio, kiu 
glitflugas en tiu loko, ĝia funebra servo, kaj 
ankaŭ la soleneco de 1'monumento kaj la alta 
rango de la personoj tie dormantaj eternan 
dormon, plenigas mian spiriton je. aparta mal
gajeco kaj inspiras al mi tute specialajn pri
pensojn, kiujn, cetere, ne ^stus malagrablaj.

Hieraŭ mi pasigis tie la tutan postagmezon- 
Enironte la preĝejon, mi interesiĝis je la fo

sado de tombo. En ĉio Sovelo forĵetita de la 
tombisto, mi ekvidis fragmenton de osto aŭ 
de kranio miksitan kun subtila tereca polvo, 
kiu, en. malproksima epoko, estis elemento en 
ia komponoĵo de homa korpo. Tiam mi ekpen
sis pri la nekalkulebba multego de personoj inter
miksite kunpremataj sub la platŝtonoj de tiu 
antikva katedralo. Viroj kaj virinoj, amikoj 
malamikoj, pastroj kaj militistoj, monakoj kaj 
laikoj dispolvigas unu apud la alia, intermik
sitaj en la sama heterogena maso. La beleco, 
Ia forto, la juneco apudestas la maljunecon, la 
kadukecon kaj la malbelegajn kriplaĵojn; ĉiuj 
retroviĝas tie, en miksado malfieriga per la ho
ma vanteco-

Unue post rapida ekrigardo al tiu vastega, 
homkadavrejo, ini poste ektrarigardis ĝin de
tale, rimarkante la surskribaĵojn sur kelke da 
monumentoj kiuj staras en ĉiuj anguloj de tiu 
antikva baziliko.

Sur la muro estas gravuritaj epitafoj tiel 
fieraj, ke se estus eble al la mortinto ilin legi, 
li ruĝiĝus pro ĉiuj troaj laŭdoj, kiujn esprimis 
pri li liaj parencoj kaj amikoj. Aliaj, male, estas 
je karaktero tiel modesta, ke ili laŭdas la mor
tinton per greka aŭ hebrea lingvoj, tial, ke mal
multaj personoj ilin komprenas.

Kiam mi rigardadas tiujn tombojn de la gr
anduloj en tiu ĉi mondo, mi sentas, ke mortas 
en mi la demono del invio; kiam mi legas la 
epitafon de beleta virino,ĉia malbona deziro 
neniiĝas. Kiam mi legas la doloron de ceteraj 
parencoj esprimitan sur tomba ŝtono, mia koro 
sentas kompaton; sed kiam, post du paŝoj, mi 
trovas la tomboj de tiuj parencoj mem, mi pri
pensas, ke, vere, estas tute senutile lamenti 
por tiuj, kiujn ni devas sekvi post tiel mallon
ga tempo. Kiam mi ekvidas reĝojn kuŝantajn 
apud tiuj, kiuj rabis ilian kronon; kiam mi vi
das la delikatajn spritulojn, konkurantojn dum 
la vivo, kuŝantajn flanke ĉe flanke, kaj an
kaŭ la sanktajn homojn, kies teologiaj diskutoj 
kaj disputoj skuegis la mondon, mi kun mal
gajeco kaj miro pripensas la malgrandecon de 
la intrigoj, de la partioj kaj de la debatoj de 
1'homaro.

.'Joseph Addison

NIA LINGVO
Ho nia lingvo! Vi estas muziko mistere so

nanta en la animo! ĉe via lulilo staris sole unu 
horno kaj la mondo sciis nenion pri via naski
ĝo, sed aperis helverde brilanta steleto sur la 
ĉielo de la homaro kaj venis amase al Vi idea
listoj, modestaj kaj plenaj de vivkompreno, 
por ke ili ŝirmu, defendu Vin kontraŭ la ven
tego de 1’vivo kaj mortbato de la profaneco. 
Ni toleris anstataŭ Vi mokojn, ridojn, insul
tojn, ĝis kiam ni foriĝis vivkapable forta. Ho 
nia lingvo, bela: Esperanto!

Ho nia lingvo! vi estas brilanta stelo: “Si
riuso”, varme radiante vivkomprenon en la po
lusa nokto de nia senkompatema avideco- Vi 
estas stelo, kiu ĵetas dise siajn lumsagojn por 
mortigi la pionirojn de bastionoj de 1’skep- 
tikismo.

Ho nia lingvo! Vi estas suno, kvamkam ma
kulojn havanta, sed “eĉ la suno mem havas 
la siajn”, tamen ĝi estas la sola donanto de la 
viviga varmo... Viaj makuloj estas similaj al 
tiuj de la suno kaj nur tiam videblaj, se oni 
“malice” observas Vin per teleskopoj fulgi
taj de 1'teoria lingvistiko... Jes! Vi estas 
suno! Amon, fratecon, ideoliberecon elradianta 
suno de homaro kaj nur tio envolvas sin per 
densa vualo de 1’senkredeco ,kiu timas vian 
blindigan lumon, radiojn. Ho nia “vivanta” 
lingvo’ adorata “Esperanto!”.

Verkis Julio Baghy 

DISKRETECO
Servistino ricevis de sia mastrino karton por 

la teatro. Ĉar Si revenis tre frue, la mastrino 
demandis, ĉu al ŝi ne plaĉis la teatro.

" Ho jes, sinjorino, ŝi respondis, la muzikan- 
toj ludis antaŭ tre bela pentraĵo, sed mi ne 
scias kion; poste oni levis la pentraĵon, kaj mi 
vidis sur estrado sinjoron, kiu parolis serioze 
kun sinjorino, kaj, ĉar estas malbone aŭskul
ti la aferojn de aliaj personoj, mi tuj foriris.

r Grava punkto de la saĝeco de 1’vivo konsistas 
en la ĝusta proporcio, en kiu ni dediĉas nian 
atenton parte al estanteco parte al la eston
teco, por ke ne unu detruu al ni la alian. Mul
taj vivas tro- en la estanteco: la facilanimuloj; 
aliaj tro en la estonteco: la timemuloj kaj zor- 
gemuloj.

Malofte ni atingos precize la bonan mezon.

Schopenhauer
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CONCURSO DE TRADUCCION
Por la lernantoj

Iniciamos este Primer Concurso de Argentina 
Esperentisto, para los alumnos de los cursos 
orales y por correspondencia, con objeto de 
estimular al la “estontaj esperantistoj” en la 
'práctica del idioma. El trozo a traducirse 
(del I peranto al castellano), es el siguiente:

MENSOGOJ
“P1 homoj vetas, kiu mensogi povas la plej 

nekredeblaĵon. La unua komencas: “Mi havis 
amikon, kiu tranaĝis la Danubon Glaciplenan ”- 
“Ho nenio! Mia amiko tranaĝis jam foje la Le 
Manche-kanalon ”, diras la dua.

“Ho”, interrompas ilin ĉeestanta tria, foje 
mi spertis ion interesan. Ekveturinte per va
porŝipo al Ameriko, bruna dikulo saltas en la 
maron kaj eknaĝis. ĉiu serĉo estis vana; ni 
jam ne trivis lin. Sed mirige, alvenante Nov 
Torkon ni ekvidas la dikulon sur la bordon 
atendarta nin. Li alvenis du tagoj antaŭ ni” 
— Ĉu vi kredas tion?” demandas la unua la 
duan. “Ho ja, mi povas diri nenion”, respon
dis la demandito, “ĉar mi estis tiu dikulo”.

Habrá 3 PREMIOS para las mejores traduc
ciones:

lo. Insignia Esperantista esmaltada en forma 
de bandera-

2o. Un libro en Esperanto.
3o. Otro libro en Esperanto.
En el caso de que el favorecido se hallase 

fuera de la capital se le enviará el premio al 
lugar de residencia.

Se aceptarán traducciones hasta el día 30 
de Noviembre.

Al la tutmonda Esperantistaro
Tut-Sovet-Unuiĝa Akademio de Sciencoj en 

Leningrad (U.S.S-R.) estas inklina rilati favo
re al internacia helplingvo Esperanto kaj ko
lekta > .aaterialon por elektota speciala komi
siono i pritraktos la demandon detale. Tiam 
la Akademio, ĉar ĝi jam klopodas restarigi la 
ekzstintan antaŭ la milito internacian konsilan
taron de akademioj. Do, la perspektivoj por 
Esperanto estas tre grandaj kaj ankoraŭ pli
grandiĝos, se esperantistoj liveros al la Aka
demio efikajn dokumentojn pri la lingvo in
ternacia kaj la tutmonda movado.

Sciigante pri tio, ni alvokas al tumondan es
perantistaron, subteni la gravan entreprenon, 
ĉiu organizaĵo, ĉiu aparta esperantisto bonvolu 
sendi al la Akademio ĉu esperantaĵojn, ĉu sa
lutletero jn!

D-ro Andreo Fiŝer
Sendu pere de Paŭlo Poniŝevski, Majorov 

prosp. 33, loĝ. 36, Leningrad (U-S.S.R.) So-

Donaciones: — R. Corrales $ 1, E. Cernic $ 0.75, 
Silvio Marani $ 2.00, F. R //arela $ 0.80, F. Cle- 
villé $ 1.00, Johano Oliver $ 0.80, A. Barrot $ I, 
I. Antonanzas $ 0.30.

VIZITOJ
—E. Cernic, yugoeslava samideano, el Mar 

del Plata.
Pasinta monato vizitis nian sidejon:
—Feder Alexandro, rumana esperantisto.

• —C. Berloz, hispana esperantisto.ARGENTINA ESPERANTO - > ASOCIO
Kunvenas Sabatoj je la 21 horo

Carlos Pellegrini 238 - U.T. 38-7595 Mayo

EL ESPERANTO EN EL COMERCIO
—La Cámara francesa de Comercio en Lon

dres, después de escuchar una conferencia sobre 
Esperanto del señor Le Brun, director de la 
Compañía General Transatlántica (Cíe. Gé- 
nérald TJransatlantique), aceptó por unanimi
dad una resolución del Señor Boucher recomen
dando la instrucción del Esperanto en los liceos 
franceses de Londres-

—En Viena la dirección de policía ordenó que 
durante la feria de muestras, un cuerpo especial 
de policía preste sus servicios a los extranjeros 
esperantistas.

—El Instituto de Cooperación Intelectual, 
fundado por la Liga de las Naciones y con 
sede en París. Hace conocer en una circular de 
3 páginas redactada en Esperanto, el uso oficial 
de dicho idioma por la institución.

—Movimiento juvenil esperantista en Rusia— 
Durante el pasado año escolar 1925-26, el ins
pector de los cursos de Esperanto P. Poniseski 
dictó cursos en 6 escuelas de II g. en Lenin- 
grado. En el mes de mayo hizo una jira de pro
paganda a través de Ukrania. El resultado fué: 
la organizacón de 50 grupos esperantistas con 
más de 2000 jovenes adeptos del idioma inter
nacional-
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Rusio - U-S.S.R.) Valdemero Sokolov, Strato
Karlo Marks u. 41 - Kurgan Ura Iskoj obl.^Dc- 
ziras korespondi pri laborista kaj esperanta 
movado en Sud Ameriko.

Montevideo (Urugvajo) Fraŭlo Emilio Spiess, str 
Cerro Largo 1620, konfitisto kaj boksonta, dez. 
korespondi kun la tutmonda esperantistaro 
per I.P.K., certe respondos.

A. Corral, sciigas al siaj korespondantoj kaj ami
koj lian novan adreson: Str. Riadavia 1090, 

Buenos Aires, Argentino.

FUNDAMENTOS DE ESPERANTO, por J. Orte
ga S. J. — Con este titulo ha sido editado por ii 
“Educadora Uruguaya” Soriano 1472, Montevideo, 
un Curso de Esperanto con un vocabulario bien 
nutrido y que revela en su autor lógica penetra
ción y entendimiento educacional. Dice en el pró
logo: “nuestro intento ha sido ayudar a dos cla
ses de personas: unas que se proponen aprender 
el Esperanto con maestro; otras que, siendo ca
paces de ello, quieren aprenderlo por sí mismas”. 
Nuestro deseo es que el autor consiga su propósito.
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